
                                                                                Wilczyn, 2020 – 09 – 01

Zawiadomienie o wyniku III przetargu

ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanych

położonych w obrębie Wilczyn

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.

w  sprawie  sposobu  i  trybu  przeprowadzania  przetargów  oraz  rokowań  na  zbycie

nieruchomości /tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1490/ informuję, że 19.06.2020 r. odbył się

drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Wilczyn.

Wyniki przetargu:

– dla  działki  ozn.  nr  ew.  255/3  o  pow.  0,2920  ha,  cena  wywoławcza  49.986,00  zł,

brak wpłat wadium, przetarg zakończony wynikiem negatywnym,

– dla  działki  ozn.  nr  ew.  255/6  o  pow.  0,1163  ha,  cena  wywoławcza  21.564,00  zł,

brak wpłat wadium, przetarg zakończony wynikiem negatywnym,

– dla  działki  ozn.  nr  ew.  255/8  o  pow.  0,1214  ha,  cena  wywoławcza  20.331,00  zł,

brak wpłat wadium, przetarg zakończony wynikiem negatywnym,

– dla  działki  ozn.  nr  ew.  255/9  o  pow.  0,1316  ha,  cena  wywoławcza  20.871,00  zł,

brak wpłat wadium, przetarg zakończony wynikiem negatywnym,

– dla  działki  ozn.  nr  ew.  256/5  o  pow.  0,1194  ha,  cena  wywoławcza  21.060,00  zł,

brak wpłat wadium, przetarg zakończony wynikiem negatywnym,

– dla  działki  ozn.  nr  ew.  256/7  o  pow.  0,1395  ha,  cena  wywoławcza  25.866,00  zł,

brak wpłat wadium, przetarg zakończony wynikiem negatywnym,

– dla  działki  ozn.  nr  ew.  256/8  o  pow.  0,1316  ha,  cena  wywoławcza  24.399,00  zł,

przetarg  zakończony wynikiem pozytywnym,  nabywcami  zostali  Wioletta  Adamczyk

i Krzysztof Adamczyk,

– dla działki ozn. nr ew. 256/9 o pow. 0,1237 ha, cena wywoławcza 22.932,00 zł, przetarg

zakończony  wynikiem  pozytywnym,  nabywcami  zostali  Joanna  Biegasiewicz

i Dariusz Biegasiewicz,

– dla  działki  ozn.  nr  ew.  256/13  o  pow.  0,1021  ha,  cena  wywoławcza  18.009,00  zł,

przetarg  zakończony  wynikiem  pozytywnym,  nabywcami  zostali  Beata  Glac

i Marius Glac,

– dla  działki  ozn.  nr  ew.  256/14  o  pow.  0,1032  ha,  cena  wywoławcza  18.207,00  zł,

przetarg  zakończony  wynikiem  pozytywnym,  nabywcami  zostali  Beata  Glac

i Marcel Glac,

– dla  działki  ozn.  nr  ew.  256/15  o  pow.  0,0941  ha,  cena  wywoławcza  16.839,00  zł,

przetarg zakończony wynikiem pozytywnym, nabywcą została Agnieszka Matuszak.
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